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)"תקנות  1970-תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, תש"לבהתאם ל  ידי י מ דיווח  הנדון:

שנתית כללית בדבר זימון אסיפה  )"חוק החברות"(, והודעה 1999-חוק החברות, תשנ"טו הדיווחים"(

 המניות של החברהשל בעלי 

על אסיפה כללית  ומודעה פי תקנות הדיווחים, חוק החברות ותקנות החברות )הודעה-על דיימיניתן בזאת דיווח 

של בעלי המניות של החברה  שנתיתכללית בדבר כינוס אסיפה , 2000-ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, תש"ס

ברחוב  החברהבמשרדי  11:00, בשעה 2019 דצמברב 31 ,'ג "( אשר תתקיים ביוםהאסיפה הכללית" או "האסיפה)"

 סדר יומה תעמודנה ההחלטות המפורטות בדוח זה, כדלקמן.-אביב, ואשר על-, תל23מנחם בגין 

 הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה .1

 8201דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת  .1.1

  .2018יובאו לדיון דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 

 מינוי רו"ח מבקר של החברה .1.2

כרואי החשבון המבקרים של החברה  קסלמן וקסלמןמוצע להאריך את כהונת משרד רואי החשבון 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את השנתית הבאה,  הכללית האסיפה לתום ועד 2019לשנת 

  שכרם.

 מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת .1.3

ה ה" -מוצע לאשר את מינויים של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, המכהנים כיום בחברה 

כן ו, לתום האסיפה הכללית השנתית הבאהעד  , לתקופת כהונה נוספת,יוסף תורג'מן ושרה ויינשטיין

לתקופת  בלתי תלויים בחברה מינויים של ה"ה אהרון זהר ושרית חרל"פ כדירקטוריםאת מוצע לאשר 

 .כהונה נוספת

לתקנות הדיווחים,  26לפרטים אודות הדירקטורים הממונים לתקופת כהונה נוספת, בהתאם לתקנה 

ידי החברה -, שפורסם על 2018לשנת התקופתי של החברה דוח לראו פרק ד' )פרטים נוספים על החברה( 

 . ( 2019-01-026644אסמכתא:  )  2019 ץ במר   26ביום  

רותו וכישוריו ילחברה הצהרה לעניין כש ם האמוריםכל אחד מהדירקטורימסר טרם זימון האסיפה, 

החברות; ההצהרות כאמור מצורפות לדוח זה  ב לחוק224פי סעיף -לקיום תפקידו כדירקטור, כנדרש על

  .'נספח אכ

 .בנפרד תיעשה האמורים מהדירקטורים אחד כל לגבי ההצבעה
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 כינוס האסיפה .2

 הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה .2.1

לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות  3)ג( לחוק החברות ולתקנה 182לסעיף בהתאם  .2.1.1

"(, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף בכתב הצבעה תקנות)" 2005-עמדה(, תשס"ו

 דצמברב 3, 'גולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הנו יום 

   "(.המועד הקובע)" 2019

אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות  המני הכותו רשומשלז ותבעל מני .2.1.2

ין להצביע י"(, המעונרשום לא מניות בעלשם החברה לרישומים )"-במרשם בעלי המניות על

להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מניות לא רשום ימציא  יידרשבאסיפה, 

בעלותו במניה  דבררשומה זכותו למניה, ב שאצלומאת חבר הבורסה  נאותלחברה אישור 

 הצבעה לצורך במניה בעלות)הוכחת  החברות בתקנות הקבוע לנוסח בהתאםבמועד הקובע, 

"(. בעל מניות לא רשום, זכאי במניה תבעלו הוכחת תקנות)" 2000-"סתש(, כללית באסיפה

לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של 

חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה 

 .תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

 סעיף לפי מאושר אלקטרוני מסר, במניה בעלות תהוכח לתקנותא 4 תקנה להוראות בהתאם .2.1.3

דינו  –, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית ערך ניירות לחוק 5יא44

 .כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו

 -יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית  הקובע במועד החברה של מניות בעל .2.1.4

-על -באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד  -ידי שלוח -באמצעות כתב הצבעה, או על

ח מקורי או ויפוי כימינוי וכן הידי נציג באמצעות כתב מינוי, כמפורט בתקנון החברה. כתב 

, אם ישנו( יופקד במשרדי החברהידי עורך דין שמכוחו נחתם כתב המינוי )-העתק מאושר על

 אישור לו ויצורףשעות לפני מועד כינוס האסיפה  48לפחות  , תל אביב,23מנחם בגין ברחוב 

 לא מניות בעל, בנוסף. ניתן הוא שבגינן המניות מספר ואת המניות סוג את המציין בעלות

 ההצבעה מערכת באמצעות הכללית באסיפה להצביע רשאי יהא, הקובע במועד רשום

 .(להלן 2.2 בסעיף )כמפורט האלקטרונית

שעל סדר יומה של האסיפה כאמור, באמצעות כתב הצבעה  ותההחלט לגבי להצביע ניתן .2.1.5

ידי החברה ביחד עם דוח זה. כתבי ההצבעה והודעות עמדה -בנוסח כתב ההצבעה שפורסם על

 לחוק החברות, נמצאים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: 88כמשמעותן בסעיף 

sa.gov.ilwww.magna.i מ:בעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה ושל" 

www.maya.tase.co.il .לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה,  רשאי מניות בעל

את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. חבר 

( ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר 5יאוחר מחמישה ) הבורסה ישלח לא

אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר 

מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין 

וא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או הודיע שה

דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם 

 .למועד הקובע
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מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של  בעל .2.1.6

"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו המצכתב ההצבעה 

בדואר רשום, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר 

 .וס האסיפה( שעות לפני מועד כינ4מארבע )

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב  .2.1.7

הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, 

וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או 

( שעות לפני 4ך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע )תעודת התאגדות, כ

  .מועד כינוס האסיפה

 הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית .2.2

 עם  בקשר הכללית באסיפה להצביע רשאי רשום לא מניות בעל, לעיל האמור על בנוסף .2.2.1

 במערכת לחברה שיועבר הצבעה כתב באמצעות, לעיל 1.2-1.3 בסעיפים ותהמוצע ההחלטות

 "(.האלקטרונית ההצבעה רכתמע)" בכתב הצבעה בתקנות כהגדרתה, האלקטרונית ההצבעה

 סעיף לפי הנדרשים הפרטים ובה רשימה האלקטרונית ההצבעה למערכת יזין הבורסה חבר .2.2.2

 ניירות המחזיקים רשומים הלא המניות מבעלי אחד כל לגבי ערך ניירות לחוק( 3)א()4יא44

 לא בורסה חבר ואולם"(; במערכת להצביע הזכאים רשימת)" הקובע במועד באמצעותו ערך

 בצהריים 12:00 השעה עד לו שהעביר מניות בעל במערכת להצביע הזכאים ברשימת יכלול

 לפי, במערכת להצביע הזכאים ברשימת להיכלל מעוניין אינו כי הודעה, הקובע המועד של

 .בכתב הצבעה לתקנות)ד( 13 תקנה

 ההצבעה מערכת מאת אישור קבלת לאחר האפשר ככל בסמוך יעביר בורסה חבר .2.2.3

 מסירת אישור)" במערכת להצביע הזכאים רשימת של תקינה קבלה על האלקטרונית

 ואשר במערכת להצביע הזכאים ברשימת המנויים המניות מבעלי אחד לכל"(, הרשימה

 התקשורת מערכות באמצעות או אלקטרוניים באמצעים הודעות הבורסה מחבר מקבלים

 ההצבעה במערכת הצבעה לשם הנדרשים הפרטים את, הבורסה למחשב המקושרות

 .האלקטרונית

 הצבעתו אופן את לציין רשאי, במערכת להצביע הזכאים ברשימת המופיע מניות בעל .2.2.4

 מערכת באמצעות הצבעה. האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות לחבר אותה ולהעביר

 לפני שעות( 6) שש ועד הרשימה מסירת אישור ממועד החל תתאפשר האלקטרונית ההצבעה

 למועד עד ולביטול לשינוי ניתנת ותהיה"(, המערכת נעילת מועד)" האסיפה כינוס מועד

 .המערכת נעילת

 הודעות עמדה .2.3

ימים לפני  10ידי בעלי המניות לחברה הינו עד -האחרון להמצאת הודעות עמדה על המועד .2.3.1

מועד כינוס האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות 

 העמדה שהגיעו אליה.

 באתר העמדה הודעות לנוסח קישורית, תמורה בלא, אלקטרוני בדואר ישלח בורסה חבר .2.3.2

 העסקים יום מתום יאוחר לא, באמצעותו מניות המחזיק רשום לא מניות עלב לכל ההפצה

 כן אם אלא, המאוחר לפי, הקובע המועד שלאחר או ההפצה באתר פרסומן יום שלאחר
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 ובלבד, כאמור קישורית לקבל מעוניין אינו הוא כי הבורסה לחבר המניות בעל הודיע

 .הקובע למועד קודם ובמועד מסוים ערך ניירות לחשבון ניתנה שההודעה

 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום .2.4

ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם להוראות  היה

)ב( לחוק החברות, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר 66סעיף 

-בתל ערך לניירות הבורסה ושל gna.isa.gov.ilwww.maבאתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: 

בקשה של בעל מניות לכלול נושא  להמצאתהאחרון  המועד. www.maya.tase.co.il"מ: בעאביב 

 .בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה

 תמניין חוקי ואסיפה נדחי .2.5

מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת בה ייפתח אם יהיה נוכח  ההדיון באסיפ

בעלי ( 2)שני לפחות , כוח-על ידי באיהאסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או 

מזכויות ההצבעה בחברה. לא נכח מניין  (25%) עשרים וחמישה אחוזים המחזיקים ביחד לפחותמניות 

אותו מקום, מבלי שתהא חובה בלאותה שעה ו ,2020בינואר  7ג',  יוםלחוקי כאמור, תידחה האסיפה 

"(. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור הנדחית האסיפה)" להודיע על כך לבעלי המניות

כל מספר משתתפים בהאסיפה הנדחית ם ה זו, כי אז תתקייפמחצית השעה מהמועד הקבוע לאסי

 .  שהוא

 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות .2.6

לעיל, הנו רוב רגיל של בעלי המניות  1.3 -ו 1.2הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות האמורות בסעיפים 

 .המשתתפים והמצביעים באסיפה

 עיון בדוח .3

, לאחר תיאום תל אביב ,23מנחם בגין ברחוב  החברה יבעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח זה במשרדכל 

מועד כינוס האסיפה. כמו לבימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד  03-6285300בטל'  ,מראש

ובאתר  www.magna.isa.gov.ilבאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו זה כן, ניתן לעיין בדוח 

 . www.maya.tase.co.ilהאינטרנט של הבורסה שכתובתו 

 החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה ינציג .4

ממשרד פישר בכר חן וול אוריון חיים -ואיתיאל בןהדין בועז נוימן  כיעור םהחברה לטיפול בדוח זה הינ ינציג

 .03-6944157, פקס: 03-6944249תל אביב, טל:  3ושות', רחוב דניאל פריש 

 

 

 בכבוד רב,

  בע"מ בוקס נדל"ן -וויי 

 , מנכ"ליהודה גורסד :נחתם על ידי

   אלדד ארוטשס, סמנכ"ל כספים 
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 'א נספח

 דירקטורים  הצהרות

 























 בע"מ    בוקס נדל"ן -וויי 

 )"התקנות"( 2005-רות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"וכתב הצבעה לפי תקנות החב

 חלק ראשון

 . "(החברה)" בע"מ בוקס נדל"ן-וויי: שם החברה .1

 . "(האסיפה)" שנתיתכללית : אסיפה סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

, 23מנחם בגין ברחוב  החברה יבמשרד, 11:00, בשעה 2019 בדצמבר 31', גביום האסיפה תתכנס 

אותו מקום, באותה שעה וב, 2020בינואר  7', ג אם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום. תל אביב

 .מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות

 : ( ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה פירוט הנושאים שעל סדר היום )  .3

 1820ון והדוחות הכספיים של החברה לשנת דוח הדירקטורידיון ב .3.1

 מבקר של החברה רו"חמינוי  .3.2

כרואי החשבון המבקרים של החברה  קסלמן וקסלמןהארכת כהונת משרד רואי החשבון 

ועד לתום האסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את  2019לשנת 

 .שכרם

 נוספתמינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה  .3.3

 -אישור מינויים של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, המכהנים כיום בחברה 

, לתקופת כהונה נוספת, עד לתום האסיפה הכללית יוסף תורג'מן ושרה ויינשטייןה"ה 

אהרון זהר ושרית חרל"פ כדירקטורים בלתי של  יםהשנתית הבאה, וכן אישור מינוי

וזאת בהתאם לאישור ועדת הביקורת  ,וספתתלויים בחברה לתקופת כהונה נ

הם כשירים להתמנות ככאלה בהתאם  כי, 2019בנובמבר  25 יוםהחברה מודירקטוריון 

 ות"( ועל בסיס ההצהרחוק החברות)" 1999-, התשנ"טלחוק החברות 1להוראות סעיף 

שנתית שפרסמה החברה בד הה פאסיהת כנספח לדוח המידי בדבר זימון ו, המצורפושנתנ

 "(.הדוח המידיבבד עם כתב הצבעה זה )"

 26לפרטים אודות הדירקטורים הממונים לתקופת כהונה נוספת, בהתאם לתקנה 

"(, ראו תקנות הדיווחים)" 1970-לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, תש"ל

-, שפורסם על2018פרק ד' )פרטים נוספים על החברה( לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 .(2019-01-026644אסמכתא: ) 2019במרץ  26ידי החברה ביום 

טרם זימון האסיפה, מסר כל אחד מהדירקטורים האמורים לחברה הצהרה לעניין 

ב' לחוק החברות. 224פי סעיף -כשרותו וכישוריו לקיום תפקידו כדירקטור, כנדרש על

 לדוח המידי. נספח א'ההצהרות כאמור מצורפות כ

 .חד מהדירקטורים האמורים תיעשה בנפרדההצבעה לגבי כל א
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ניתן לעיין בנוסח : תוהמוצע ותההחלטהמקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של  .4

בנוסח הדו"ח , בהצהרות המועמדים בדבר כשירותם לכהן כדירקטוריםת, והמוצע ותההחלט

מנחם בגין  ברחוב ידי שפרסמה החברה בקשר עם האסיפה ובכתב ההצבעה, במשרדי החברהימה

ה', בשעות העבודה המקובלות,  –ים א' בימ 03-6285300ל' בט, לאחר תיאום מראש , תל אביב23

וזאת עד למועד כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות 

, ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: www.magna.isa.gov.ilערך שכתובתו: 

www.maya.tase.co.il. 

 הרוב הדרוש לקבלת החלטה באסיפה הכללית:  .5

לעיל, הנו רוב רגיל של בעלי המניות  3.3 -ו 3.2 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות האמורות בסעיפים

 המשתתפים והמצביעים באסיפה.

 המועד הקובע .6

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות 

 "(.המועד הקובע)" 2019בדצמבר  3, 'גהנו יום כתב הצבעה, 

 תוקף כתב ההצבעה .7

 או 1צבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשוםלכתב הה .7.1

אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, כהגדרתה 

 ."(מערכת ההצבעה האלקטרוניתבתקנות )"

לכתב ההצבעה יהיה תוקף לגבי מי שרשום כבעל מניות במרשם בעלי המניות של  .7.2

 .צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות לו החברה, רק אם צורף

ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר החל ממועד אישור מסירת  .7.3

"(, מועד נעילת המערכת( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )"6הרשימה ועד שש )

 ותהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת המערכת.

    יוצא בהתאם לאמור לעיל יהיה חסר תוקף.כתב הצבעה שלא  .7.4

: בעל מניות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרוניתהצבעה באמצעות  .8

 מערכת ההצבעה האלקטרונית.

 .6618356 מיקוד ,תל אביב, 23מנחם בגין בע"מ,  בוקס נדל"ן -וויי : מען למסירת כתבי ההצבעה .9

 ;לפני מועד האסיפהימים  (10) עשרהעד : מדה לחברההמועד האחרון להמצאת הודעות ע .10

לפני מועד ( ימים 5דירקטוריון החברה רשאי להמציא את תגובתו להודעות העמדה עד חמישה )

  . האסיפה

אתר ההפצה של : ההצבעה והודעות העמדה יכתב שמצויים בהם האינטרנט תובות אתריכ .11

אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך וwww.magna.isa.gov.il  רשות ניירות ערך בכתובת:

 

נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעל מניות לא רשום הינו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה  1
 בעלי המניות על שם חברה לרישומים.

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
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ההצבעה יתכן  ביצוין כי לאחר פרסום כת .www.maya.tase.co.il אביב בע"מ בכתובת:-בתל

וכן עשויות להתפרסם הודעות  שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום,

 שהתפרסמו בדיווחי החברה עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה

       באתרים המנויים לעיל.

ות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, תמורת בעל מני .12

 .דמי משלוח, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת  .13

  ההצבעה האלקטרונית.

שום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה בעל מניות לא ר .14

והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם 

כן הודיע לחבר הבורסה כי הוא אינו מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי 

עתו לעניין כתבי ההצבעה תחול גם לעניין קבלת הודעות . הודתשלוםהצבעה בדואר תמורת 

 .העמדה

 חמישה אחוזים מחזיק מניות בשיעור המהווה , אשר במועד הקובע,בעל מניות אחד או יותר .15

בשיעור כאמור  במועד הקובע או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק (5%)

בעצמו או , זכאי 2ידי בעל השליטה בחברהמתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות ב

ברחוב  במשרדה הרשום של החברה יןבאמצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעי

וברישומי ההצבעה באמצעות בכתבי ההצבעה  , בשעות העבודה המקובלות,, תל אביבמנחם בגין

 .לתקנות 10כמפורט בתקנה שהגיעו לחברה מערכת ההצבעה האלקטרונית 

( מסך כל זכויות ההצבעה 5%יצוין כי נכון למועד זה, כמות המניות המהווה חמישה אחוזים )

מישה אחוזים חיות רגילות של החברה. כמות המניות המהווה מנ 10,053,950.5ה בחברה, הינ

ניות מ 4,570,068.5( מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל שליטה, הינה 5%)

  .החברה שלרגילות 

בחלקו השני של כתב הצבעה  ,בעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי הנושאים שעל סדר היום .16

 זה.

ככל שתתבקש הוספת נושא לסדר  המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן: .17

 10היום של האסיפה הכללית, המועד האחרון שבו תפרסם החברה כתב הצבעה מתוקן יהיה 

 .2019בדצמבר 

שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, לפנות  24בעל מניות רשאי, עד ביטול כתב ההצבעה:  .18

, ולאחר שיוכיח את זהותו להנחת , תל אביב23מנחם בגין ברחוב  למשרדה הרשום של החברה

דעתו של מזכיר החברה, או עובד אחר שימונה לעניין זה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור 

   הבעלות שלו.

 

 .לחוק החברות 268בסעיף  המונח "בעל שליטה" כהגדרת 2

http://www.maya.tase.co.il/
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 חלק שני   -כתב הצבעה 

 

 . בע"מ בוקס נדל"ן -וויי : שם החברה

 .6618356, מיקוד תל אביב, 23מנחם בגין : מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(

 .8-386800-52: מס' החברה

 7, 'גאם תידחה האסיפה היא תתקיים ביום ; 11:00, בשעה 9201בדצמבר  31, 'גביום  :מועד האסיפה

 .אותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך לבעלי המניותבאותה שעה ו, ב2020בינואר 

  .שנתיתכללית : סוג האסיפה

 .9201בדצמבר  3, 'גיום  :המועד הקובע

 

 :פרטי בעל המניות

              :שם בעל המניות

             :מס' ת"ז

 אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית:

              מס' דרכון:

             המדינה שבה הוצא:

             בתוקף עד: 

 אם בעל המניות הוא תאגיד:

              מס' תאגיד: 

             מדינת ההתאגדות: 
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 ופן ההצבעהא

 מספר הנושא על סדר היום 

 )כמפורט בדוח המיידי( 

 6אופן ההצבעה

 נמנע  נגד  בעד 

( הארכת כהונת משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כרואי 3.2)
ועד לתום האסיפה הכללית   2019החשבון המבקרים של החברה לשנת 

 .השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

   

ף תורג'מן, לתקופת כהונה נוספת כחבר ( מינויו מחדש של מר יוס3.3)
 .בדירקטוריון החברה

   

מינויה מחדש של גב' שרה ויינשטיין, לתקופת כהונה נוספת  (3.3)
 .כחברה בדירקטוריון החברה

   

של מר אהרון זהר )דירקטור בלתי תלוי(, לתקופת ( מינויו מחדש 3.3)
 . כהונה נוספת כחבר בדירקטוריון החברה

   

( מינויה מחדש של גב' שרית חרל"פ )דירקטורית בלתי תלויה(,  3.3)
 .לתקופת כהונה נוספת כחברה בדירקטוריון החברה

   

 
 

 חתימה: _________________ ________תאריך: _________

------------ 

כתב הצבעה זה תקף  -( לחוק החברות( 1) 177)לפי סעיף  לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה

 . למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות המערכת האלקטרונית רק בצירוף אישור בעלות

 תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/זה כתב הצבעה  -ת של החברה לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניו 

 .תעודת התאגדות דרכון/

------------ 
 . זה ודעממקום המיועד לכך בתחתית ב פרטאנא  * 

  סימון ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא. -אי  6

 



 

 

 www.ybox.co.il/    5100196-03/ פקס:  3285300-03, תל אביב/ טלפון: 23מגדל לוינשטיין, מנחם בגין 

 

 בע"מ   בוקס נדל"ן -וויי 
 "( החברה )"

 

 2019 בנובמבר 26

  לכבוד     לכבוד

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ   רשות ניירות ערך

www.magna.isa.gov.il  www.maya.tase.co.il 

 

)"תקנות  1970-תקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים(, תש"לבהתאם ל  ידי י מ דיווח  הנדון:

שנתית כללית בדבר זימון אסיפה  )"חוק החברות"(, והודעה 1999-חוק החברות, תשנ"טו הדיווחים"(

 המניות של החברהשל בעלי 

על אסיפה כללית  ומודעה פי תקנות הדיווחים, חוק החברות ותקנות החברות )הודעה-על דיימיניתן בזאת דיווח 

של בעלי המניות של החברה  שנתיתכללית בדבר כינוס אסיפה , 2000-ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, תש"ס

ברחוב  החברהבמשרדי  11:00, בשעה 2019 דצמברב 31 ,'ג "( אשר תתקיים ביוםהאסיפה הכללית" או "האסיפה)"

 סדר יומה תעמודנה ההחלטות המפורטות בדוח זה, כדלקמן.-אביב, ואשר על-, תל23מנחם בגין 

 הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה .1

 8201דיון בדוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת  .1.1

  .2018יובאו לדיון דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה לשנת 

 מינוי רו"ח מבקר של החברה .1.2

כרואי החשבון המבקרים של החברה  קסלמן וקסלמןמוצע להאריך את כהונת משרד רואי החשבון 

ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את השנתית הבאה,  הכללית האסיפה לתום ועד 2019לשנת 

  שכרם.

 מינוי הדירקטורים המכהנים בחברה לתקופת כהונה נוספת .1.3

ה ה" -מוצע לאשר את מינויים של הדירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, המכהנים כיום בחברה 

כן ו, לתום האסיפה הכללית השנתית הבאהעד  , לתקופת כהונה נוספת,יוסף תורג'מן ושרה ויינשטיין

לתקופת  בלתי תלויים בחברה מינויים של ה"ה אהרון זהר ושרית חרל"פ כדירקטוריםאת מוצע לאשר 

 .כהונה נוספת

לתקנות הדיווחים,  26לפרטים אודות הדירקטורים הממונים לתקופת כהונה נוספת, בהתאם לתקנה 

ידי החברה -, שפורסם על 2018לשנת התקופתי של החברה דוח לראו פרק ד' )פרטים נוספים על החברה( 

 . ( 2019-01-026644אסמכתא:  )  2019 ץ במר   26ביום  

רותו וכישוריו ילחברה הצהרה לעניין כש ם האמוריםכל אחד מהדירקטורימסר טרם זימון האסיפה, 

החברות; ההצהרות כאמור מצורפות לדוח זה  ב לחוק224פי סעיף -לקיום תפקידו כדירקטור, כנדרש על

  .'נספח אכ

 .בנפרד תיעשה האמורים מהדירקטורים אחד כל לגבי ההצבעה

http://www.ybox.co.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 כינוס האסיפה .2

 הזכאות להשתתף באסיפה ואופן ההצבעה .2.1

לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות  3)ג( לחוק החברות ולתקנה 182לסעיף בהתאם  .2.1.1

"(, המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתף בכתב הצבעה תקנות)" 2005-עמדה(, תשס"ו

 דצמברב 3, 'גולהצביע באסיפה הכללית וכן לצורך הצבעה באמצעות כתב הצבעה, הנו יום 

   "(.המועד הקובע)" 2019

אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות  המני הכותו רשומשלז ותבעל מני .2.1.2

ין להצביע י"(, המעונרשום לא מניות בעלשם החברה לרישומים )"-במרשם בעלי המניות על

להוכיח את בעלותו לצורך הצבעה באסיפה. בעל מניות לא רשום ימציא  יידרשבאסיפה, 

בעלותו במניה  דבררשומה זכותו למניה, ב שאצלומאת חבר הבורסה  נאותלחברה אישור 

 הצבעה לצורך במניה בעלות)הוכחת  החברות בתקנות הקבוע לנוסח בהתאםבמועד הקובע, 

"(. בעל מניות לא רשום, זכאי במניה תבעלו הוכחת תקנות)" 2000-"סתש(, כללית באסיפה

לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של 

חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה 

 .תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים

 סעיף לפי מאושר אלקטרוני מסר, במניה בעלות תהוכח לתקנותא 4 תקנה להוראות בהתאם .2.1.3

דינו  –, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית ערך ניירות לחוק 5יא44

 .כדין אישור בעלות לגבי כל בעל מניות הנכלל בו

 -יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית  הקובע במועד החברה של מניות בעל .2.1.4

-על -באמצעות כתב מינוי, או במקרה של תאגיד  -ידי שלוח -באמצעות כתב הצבעה, או על

ח מקורי או ויפוי כימינוי וכן הידי נציג באמצעות כתב מינוי, כמפורט בתקנון החברה. כתב 

, אם ישנו( יופקד במשרדי החברהידי עורך דין שמכוחו נחתם כתב המינוי )-העתק מאושר על

 אישור לו ויצורףשעות לפני מועד כינוס האסיפה  48לפחות  , תל אביב,23מנחם בגין ברחוב 

 לא מניות בעל, בנוסף. ניתן הוא שבגינן המניות מספר ואת המניות סוג את המציין בעלות

 ההצבעה מערכת באמצעות הכללית באסיפה להצביע רשאי יהא, הקובע במועד רשום

 .(להלן 2.2 בסעיף )כמפורט האלקטרונית

שעל סדר יומה של האסיפה כאמור, באמצעות כתב הצבעה  ותההחלט לגבי להצביע ניתן .2.1.5

ידי החברה ביחד עם דוח זה. כתבי ההצבעה והודעות עמדה -בנוסח כתב ההצבעה שפורסם על

 לחוק החברות, נמצאים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: 88כמשמעותן בסעיף 

sa.gov.ilwww.magna.i מ:בעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה ושל" 

www.maya.tase.co.il .לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה,  רשאי מניות בעל

את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה. חבר 

( ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר 5יאוחר מחמישה ) הבורסה ישלח לא

אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה, באתר ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום ואשר 

מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין 

וא מעוניין לקבל כתב הצבעה בדואר תמורת הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או הודיע שה

דמי משלוח בלבד, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם 

 .למועד הקובע

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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מניות לא רשום המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של  בעל .2.1.6

"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו המצכתב ההצבעה 

בדואר רשום, בצירוף אישור בעלות, כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר 

 .וס האסיפה( שעות לפני מועד כינ4מארבע )

בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה והמעוניין להצביע באמצעות כתב  .2.1.7

הצבעה, יציין על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה המצ"ב לזימון זה, את אופן הצבעתו, 

וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום, בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או 

( שעות לפני 4ך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום לא יאוחר מארבע )תעודת התאגדות, כ

  .מועד כינוס האסיפה

 הצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית .2.2

 עם  בקשר הכללית באסיפה להצביע רשאי רשום לא מניות בעל, לעיל האמור על בנוסף .2.2.1

 במערכת לחברה שיועבר הצבעה כתב באמצעות, לעיל 1.2-1.3 בסעיפים ותהמוצע ההחלטות

 "(.האלקטרונית ההצבעה רכתמע)" בכתב הצבעה בתקנות כהגדרתה, האלקטרונית ההצבעה

 סעיף לפי הנדרשים הפרטים ובה רשימה האלקטרונית ההצבעה למערכת יזין הבורסה חבר .2.2.2

 ניירות המחזיקים רשומים הלא המניות מבעלי אחד כל לגבי ערך ניירות לחוק( 3)א()4יא44

 לא בורסה חבר ואולם"(; במערכת להצביע הזכאים רשימת)" הקובע במועד באמצעותו ערך

 בצהריים 12:00 השעה עד לו שהעביר מניות בעל במערכת להצביע הזכאים ברשימת יכלול

 לפי, במערכת להצביע הזכאים ברשימת להיכלל מעוניין אינו כי הודעה, הקובע המועד של

 .בכתב הצבעה לתקנות)ד( 13 תקנה

 ההצבעה מערכת מאת אישור קבלת לאחר האפשר ככל בסמוך יעביר בורסה חבר .2.2.3

 מסירת אישור)" במערכת להצביע הזכאים רשימת של תקינה קבלה על האלקטרונית

 ואשר במערכת להצביע הזכאים ברשימת המנויים המניות מבעלי אחד לכל"(, הרשימה

 התקשורת מערכות באמצעות או אלקטרוניים באמצעים הודעות הבורסה מחבר מקבלים

 ההצבעה במערכת הצבעה לשם הנדרשים הפרטים את, הבורסה למחשב המקושרות

 .האלקטרונית

 הצבעתו אופן את לציין רשאי, במערכת להצביע הזכאים ברשימת המופיע מניות בעל .2.2.4

 מערכת באמצעות הצבעה. האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות לחבר אותה ולהעביר

 לפני שעות( 6) שש ועד הרשימה מסירת אישור ממועד החל תתאפשר האלקטרונית ההצבעה

 למועד עד ולביטול לשינוי ניתנת ותהיה"(, המערכת נעילת מועד)" האסיפה כינוס מועד

 .המערכת נעילת

 הודעות עמדה .2.3

ימים לפני  10ידי בעלי המניות לחברה הינו עד -האחרון להמצאת הודעות עמדה על המועד .2.3.1

מועד כינוס האסיפה. בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, בלא תמורה, את הודעות 

 העמדה שהגיעו אליה.

 באתר העמדה הודעות לנוסח קישורית, תמורה בלא, אלקטרוני בדואר ישלח בורסה חבר .2.3.2

 העסקים יום מתום יאוחר לא, באמצעותו מניות המחזיק רשום לא מניות עלב לכל ההפצה

 כן אם אלא, המאוחר לפי, הקובע המועד שלאחר או ההפצה באתר פרסומן יום שלאחר
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 ובלבד, כאמור קישורית לקבל מעוניין אינו הוא כי הבורסה לחבר המניות בעל הודיע

 .הקובע למועד קודם ובמועד מסוים ערך ניירות לחשבון ניתנה שההודעה

 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום .2.4

ולאחר פרסום זימון זה יבקש בעל מניות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, בהתאם להוראות  היה

)ב( לחוק החברות, ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני של האסיפה בדיווחי החברה שבאתר 66סעיף 

-בתל ערך לניירות הבורסה ושל gna.isa.gov.ilwww.maבאתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך: 

בקשה של בעל מניות לכלול נושא  להמצאתהאחרון  המועד. www.maya.tase.co.il"מ: בעאביב 

 .בסדר היום של האסיפה כאמור הינו עד שבעה ימים לאחר מועד זימון האסיפה

 תמניין חוקי ואסיפה נדחי .2.5

מניין חוקי תוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת בה ייפתח אם יהיה נוכח  ההדיון באסיפ

בעלי ( 2)שני לפחות , כוח-על ידי באיהאסיפה. מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או 

מזכויות ההצבעה בחברה. לא נכח מניין  (25%) עשרים וחמישה אחוזים המחזיקים ביחד לפחותמניות 

אותו מקום, מבלי שתהא חובה בלאותה שעה ו ,2020בינואר  7ג',  יוםלחוקי כאמור, תידחה האסיפה 

"(. אם באסיפה הנדחית לא ימצא מניין חוקי כעבור הנדחית האסיפה)" להודיע על כך לבעלי המניות

כל מספר משתתפים בהאסיפה הנדחית ם ה זו, כי אז תתקייפמחצית השעה מהמועד הקבוע לאסי

 .  שהוא

 הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות .2.6

לעיל, הנו רוב רגיל של בעלי המניות  1.3 -ו 1.2הרוב הדרוש לקבלת ההחלטות האמורות בסעיפים 

 .המשתתפים והמצביעים באסיפה

 עיון בדוח .3

, לאחר תיאום תל אביב ,23מנחם בגין ברחוב  החברה יבעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח זה במשרדכל 

מועד כינוס האסיפה. כמו לבימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד  03-6285300בטל'  ,מראש

ובאתר  www.magna.isa.gov.ilבאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו זה כן, ניתן לעיין בדוח 

 . www.maya.tase.co.ilהאינטרנט של הבורסה שכתובתו 

 החברה לעניין הטיפול בדוח עסקה זה ינציג .4

ממשרד פישר בכר חן וול אוריון חיים -ואיתיאל בןהדין בועז נוימן  כיעור םהחברה לטיפול בדוח זה הינ ינציג

 .03-6944157, פקס: 03-6944249תל אביב, טל:  3ושות', רחוב דניאל פריש 

 

 

 בכבוד רב,

  בע"מ בוקס נדל"ן -וויי 

 , מנכ"ליהודה גורסד :נחתם על ידי

   אלדד ארוטשס, סמנכ"ל כספים 

  

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 'א נספח

 דירקטורים  הצהרות

 






















